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MROKI 

GRZECHU 
 
 

SZATAN I DIABŁY 
 
 Szatan posługuje się nami, aby nas pokonać; my jesteśmy jego bronią. 

On nie pokona nas, jeżeli nie oddamy się w jego ręce, ponieważ potrze-
buje naszej zgody, aby doprowadzić nas do upadku. (św. Albert 
Wielki) 

 
 Inaczej kusi Bóg, a inaczej szatan; Bóg doświadcza, aby wzmocnić i na-

grodzić, szatan – aby zgubić. 
 
 Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy. (św. Ambroży) 

 
 Pamiętajcie, że na tej ziemi nie ma takiego miejsca, gdzie by nieprzyja-

ciel nie nastawił sideł, by nam przeszkodzić w zbliżeniu Boga. 
 
 Szatan jest jak pies przywiązany do łańcucha Jezusa Chrystusa; może 

szczekać i szarpać ubranie, ale nie może ugryźć, chyba że tego, kto chce 
być ugryziony; może atakować, ale nie obali na ziemię. On traci na-
dzieję nawet na perswazję, kiedy widzi człowieka mocno stojącego na 
ziemi, hojnego, radosnego i wesołego. (św. Augustyn) 

 
 Nie wstydźmy się Chrystusowego krzyża! Jeśli się kto kryje, ty otwarcie 

czyń znak krzyża na czole, ażeby szatani na widok królewskiego znaku 
z drżeniem daleko uciekli! (św. Cyryl Jerozolimski) 

 
 Poznałam, że cierpienie i modlitwa moja krępowały szatana i wiele 

dusz wyrwałam z jego szponów. (św. Faustyna Kowalska) 
 
 Szatan umie naśladować mowę aniołów, bo w szkole anielskie się jej 

wyuczył. (św. Izydor z Sewilli) 
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 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a 
ucieknie od was. (św. Jakub, Jk 4, 7) 

 
 Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto 

postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje 
swego brata. (św. Jan, 1 J 3, 10) 

 
 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od 

początku. (św. Jan, 1 J 3, 8) 
 
 Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. (św. Jan, 1J 3, 

8) 
 
 Drogie dzieci, pamiętajcie, że podstępną rzeczą, jaką posługuje się sza-

tan, kiedy chce popchnąć nas ku złu, jest: Och! Ale to przecież drobiazg, 
nic nie znaczący... 

 
 Kiedy się dowiem, że szatan przestanie kusić dusze, ja również prze-

stanę szukać nowych środków ratunku przed jego pułapkami i zasadz-
kami. 

 
 Pomóżcie mi zbawić wiele dusz. Szatan pracuje bez przerwy, aby je 

zgubić, a my pracujemy, aby je zachować. (św. Jan Bosko) 
 
 Bóg dał mi pancerz ze sprawiedliwości, przygotował mi tarczę z wiary, 

dzierżę w ręku miecz ostry – Słowo Ducha. Szatan wypuszcza na mnie 
strzały, ja trzymam miecz. Nie śmie przyjść bliżej – wypuszcza strzały 
z daleka. 

 
 Choćby złe duchy mówiły nawet coś pożytecznego, ty na nie nie zważaj. 

 
 Czarci, którzy chcą by w piekło nie wierzono, sami dobrze wiedzą, że 

istnieje. 
 
 Czy nie dostrzegłeś, jaki jest zamiar szatański? Jak z ludzi chce uczynić 

głupców, co więcej, zwierzęta, co gorsza, demonów! Nie dawajmy mu 
posłuchu! 

 
 Diabeł nas wtedy najwięcej napastuje, gdy nas widzi w samotności i 

odosobnieniu. 
 
 Diabeł nie jest daleko od nas. 
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 Gdy krzyżem żegnać się będziesz, zlęknie się ciebie szatan, widząc tę 

włócznię, którą został przebity. 
 
 Jednego tylko winniśmy mieć nieprzyjaciela, a mianowicie szatana: z 

tym wrogiem nigdy nie wolno się pojednać. 
 
 Szatan chce nas wzbogacić tu na ziemi, żebyśmy nie wzbogacili się w 

życiu pośmiertnym. 
 
 Szatan wiele nam obiecuje, nie po to, by nam dawać, ale by odbierać. 

Obiecuje nam łupy z grabieży, aby ograbić nas ze sprawiedliwości i z 
Królestwa niebieskiego. 

 
 Wierzącemu nikt nie zdoła zaszkodzić, nawet sam diabeł. (św. Jan 

Chryzostom) 
 
 Bóg jest bardziej dobry niż diabeł zły. To On mnie strzeże. 

 
 Diabeł kusi tylko te dusze, które chcą porzucić grzech i te, które żyją w 

stanie łaski. Inne należą już do niego i nie ma potrzeby je kusić.  
 
 Szatan przychodzi tylko wtedy, kiedy tracimy obecność Boga, bo do-

brze wie, że w przeciwnym razie nic by nie zyskał. (św. Jan Maria 
Vianney) 

 
 Diabeł nigdy nie przychodzi z przodu. 

 
 Diabeł stara się oddalić nas od Boga i jeśli pozwolisz mu się opanować, 

istoty uczciwe „oddalają się” od ciebie, bo „oddalają się” od przyjaciół 
szatana i od tych, których posiadł. 

 
 Dziecko, mów do Niego: O Jezu, nie chcę, by szatan panował nad du-

szami! 
 
 Gdy czynisz rachunek sumienia, strzeż się diabła, który cię zmusza do 

milczenia. 
 
 Odwróć się od kusiciela, gdy ci szepce do ucha: „Po cóż utrudniasz so-

bie życie?” 
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 Szatan prawie zawsze stosuje własną taktykę wobec dusz, o których 
wie, że będą stawiały mu opór. Postępuje obłudnie, łagodnie; wyciąga 
motywy duchowe, stara się nie wzbudzić podejrzeń... A gdy wydaje się, 
że już nie ma wyjścia, zrzuca maskę i cynicznie próbuje wtrącić cię w 
rozpacz, abyś skończył jak Judasz, bez aktu skruchy. (bł. Josemaria 
Escriva) 

 
 Jak czujemy się zniechęceni i wewnętrznie uciśnieni, trzeba się z tego 

otrząść i modlić się, gdyż szatanowi o to chodzi, aby nas pozbawić po-
koju. (św. Rafał Józef Kalinowski) 

 
 Chrystus nas zaprasza do wody żywej, czart – do wody martwej. 

 
 Czart z daleka śle strzały na doskonałych, obawiając się laski ich miło-

ści. 
 
 Miłością ugodzisz czarta, gdyż tylko miłość może go dosięgnąć, a wtedy 

on ucieka od duszy, jak mucha od wrzącego garnka. (św. Katarzyna ze 
Sieny) 

 Szatan stara się najpierw doprowadzić do lenistwa; gdy nie może, stara 
się popsuć czynność przez złą intencję: pychę.(św. Maksymilian Ma-
ria Kolbe) 

 
 Zły duch najbardziej boi się świętego wesela. (bł. Urszula Ledóchow-

ska) 
 
 Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. (św. Pa-

weł, Rz 16, 20) 
 
 ... i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani 

przez niego, zdani na wolę tamtego. (św. Paweł, 2 Tm 2, 26) 
 
 ... nie dawajcie miejsca diabłu! (św. Paweł, Ef 4,27) 

 
 Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstęp-

nych zakusów diabła. (św. Paweł, Ef 6, 11) 
 
 Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez 

żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać 
tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. (św. Paweł, 
Hbr 2, 14) 
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 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie 

zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. (św. Paweł, Ef 6, 16) 
 
 Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 

(św. Piotr, 1 P 5, 8) 
 
 Diabeł jest silny tylko dla tego, kto się go boi, ale bardzo słaby dla tego, 

kto nim gardzi. 
 
 Szatan jest jak rozwścieczony pies uwiązany na łańcuchu; poza zasię-

giem łańcucha nie pogryzie nikogo. A więc trzymaj się od niego z da-
leka. Jeśli się zbytnio zbliżysz, to pozwolisz się pokąsać. (bł. Ojciec 
Pio) 

 
 Chrystus jest Prawdą, a diabeł od początku kłamcą. (św. Edyta Stein) 

 
 Szatan jest nieszczęśliwą istotą, która nie zna miłości, a żyje tylko nie-

nawiścią. Gdyby szatan potrafił kochać, przestałby być szatanem. 
 
 Choćby to diabeł mamidła swoje wam podsuwał, jeśli tylko macie po-

korę i dobre sumienie, nic one wam nie zaszkodzą. (św. Teresa z Avili) 
 
 Gdybyś wiedziała, jak okropne myśli się mnie czepiają! Módl się za 

mnie, bym nie słuchała diabła, który chce mi wmówić tyle kłamstw. 
 
 Kiedy szatanowi udaje się odciągnąć duszę od Komunii świętej, osiąga 

swój cel.  
 
 Tak, czuję, że kiedy kocham bliźniego, jedynym, który we mnie działa, 

jest Jezus (...). Kiedy chcę wzmocnić w sobie tę miłość, zwłaszcza kiedy 
szatan próbuje skupić mój wzrok na wadach tej czy innej siostry, do 
której czuję mniej sympatii, staram się szybko poszukać u niej cnót, do-
brej woli, mówiąc sobie, że jeśli raz widziałam jej upadek, to równie 
dobrze mogła odnieść ona wiele zwycięstw, które ukrywa przez po-
korę; a nawet, że to, co wydaje mi się potknięciem, równie dobrze może 
być cnotą z powodu intencji. 

 
 Wielokrotnie doświadczyłam , że aby wypędzić szatana i uniemożliwić 

mu powrót, nie ma lepszego środka niż święcona woda. Ucieka przed 
krzyżem, ale potem wraca. Wielką cnotą musi być święcona woda! (św. 
Teresa z Lisieux) 


